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12 VOLTS  

TERRA DE MALLORCA 

 

 

12 VOLTS és un vi elaborat pel celler “4kilos” de Mallorca, un projecte que va néixer l’any 2006 de la 
mà de Francesc Grimalt y Sergio Caballero.  
Francesc Grimault, enòleg de formació i antic soci i tècnic del popular celler Anima negra, és conegut 
per haver rescatat la varietat autòctona de la varietat de raïm Callet. 
Sergio Caballer és un artista multi-disciplinar, soci fundador i co-director del festival de música Sónar. 
El nom del celler fa referència a la quantitat de diners que es van invertir per engegar el negoci, una 
quantitat molt modesta per aquest sector, demostrant que per fer un bon vi no és necessària una 
gran inversió econòmica, sinó de la passió pel producte i de l’ambició per la qualitat.  
Així, a finals del 2006, en un garatge d’un amic viticultor i amb pocs medis però un raïm molt especial, 
elaboren la seva primera producció vinícola: “4kilos 2006”. 
L’any 2007, juntament amb Apolónia Viticultors (societat agrària balear), reconverteixen un petit 
estable d’ovelles situat a les afores de Felantix en un celler. 
El mateix any 2007, comencen a produir en el nou celler la segona anyada de “4kilos 2007” a la 
vegada que neix 12volts 2007.  
El seu treball en el celler no està subjecte a regles fixes i pautes marcades, sinó que cada anyada varia 
depenent de la collita. Criances, tipus de roure, mida i edat de les botes poden, per tant, variar segons 
l’anyada.  
Les seves vinyes es situen en diferents localitats repartides per tota l’illa de Mallorca, raó per la qual 
no pertanyen a una D.O. Tot i així, la majoria de ceps estan plantades en sòls vermells franc-argilosos 
amb un òxid fèrric abundant, conegut popularment pels autòctons com a “Call Vermell”. 
Les varietats cultivades són Callet, Cabernet Sauvignon, Fogoneu francés, Merlot, Monastrell i Syrah.  
En la gran majoria de terres, s’utilitza la cobertura vegetal autòctona per obtenir raïm més concentrat. 
12Volts 2016 és un cupatge d’un 60% de Callet i Fogoneu, un 20% de Syrah, un 10% de Cabernet i un 
10% de Merlot. Fermentació i maceració en acer inoxidable, criança de 9 mesos on un 40% ha envellit 
en un foudre de 3000L i el 60% restant en barrica de roure francès de 225L de segon i tercer any. 
Té un color cirera profund, amb un ribet granatós. En nas trobem aromes de fruita madura amb un 
rerefons de fusta, lleugers matisos de sotabosc i tocs balsàmics. En paladar es mostra un vi equilibrat, 
amb molta fruita i potents sabors balsàmics. Perfecte per maridar amb carns vermelles i estofats. 
El trobareu al celler/restaurant/botiga de Clos Figueras de Gratallops. 

Salut amics! 

 

  

 

 

 
 

 

 

Christopher Cannan 

atresora una rica i ferma 

experiència en vins 

d'arreu del món. Amb 39 

anys va fundar 

Europvin, empresa 

dedicada a l'exportació 

de vins i des de l'any 

1984 està lligat al 

Priorat, on uns anys 

més tard va crear Clos 

Figueras, celler 

elaborador de vins de 

gran qualitat DOQ 

Priorat. Així doncs, 

coneixedor de vins 

exclusius, vol donar a 

conèixer les seves 

referències més 

particulars durant l'any 

2018, disponibles totes 

elles a la botiga del seu 

celler/restaurant de 

Gratallops. 

 

 



 


